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Wat is het Werk van de Heilige Geest? 
 
 
Wie of Wat is de Heilige Geest? 
 
Als je wilt weten wat het Werk van de Geest is, moet je eerst weten Wie of Wat de Heilige 
Geest eigenlijk is. De Heilige Geest zoals Hij genoemd wordt in het Nieuwe Testament, is 
Dezelfde als de Geest des Heeren, Geest van Jehova, in het Hebreeuws van het Oude 
Testament.  
 
Oude Testament 
 

Jehova of Jahweh =  hwhy =  Ik Ben; Ik ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde  = Heere 

Jehova is de veruiterlijking van Wie God is; Jehova getuigt van Wie God is. 
Jehova is het gesproken Woord.  
 
Exodus 3 
13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De 
God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat 
zal ik tot hen zeggen? 
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! 
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, 
de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij 
tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht 
tot geslacht.  
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
 
Nieuwe Testament 
 
In het Nieuwe Testament wordt specifiek gesproken over de Heilige Geest en het blijkt dat 
die term speciaal in relatie staat tot het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond der Genade 
is aangebroken door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Als we de term 
Heilige Geest tegenkomen, zouden we meteen moeten denken aan het Nieuwe Verbond. 
Het Nieuwe Verbond heeft het Oude Verbond vervangen.  
 
Handelingen 2 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
 
 
 
 



2 
 

Geen verschil 
 
De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term 
Heilige Geest wordt gebruikt  als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus 
Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten en is bij ons maar Hij werkt in 
het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. 
De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht die  
werkt in de zienlijke dingen. In de Kolossensenbrief wordt de term Heilige Geest niet eens 
genoemd. Bij de Kolossensen gebruikt Paulus alleen de term Christus. Hij heeft het daar over 
‘Christus in u’. Zo kon er onder de Kolossensen geen verwarring ontstaan. De Kolossensen 
waren namelijk nogal zweverig. Ook nu verwarren veel mensen hun eigen gevoelens en 
gedachten met de Werking van de Geest. Wat er in de Bijbel wordt toegeschreven aan 
Christus, wordt ook toegeschreven aan de Geest. 
 
Filippensen 3 
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar 
die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het 
geloof; 
10 Opdat ik Hem kenne, en =namelijk de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns 
lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
 
Zijn Opstandingskracht 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht voortgebracht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft 
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
 
Kracht = Dunamis  =  Bewegende en voortbrengende kracht of energie. 
                                      Die kracht of energie heeft het vermogen om andere dingen  
                                      van kracht of van energie te voorzien, zoals een dynamo. 
                                  =  Uitbeelding van de Werkzaamheid van Eeuwig Leven. 
                                      Zoals de Kracht en Werkzaamheid van de Heilige Geest 
 
De Uitnemende Grootheid (= Mega) Zijner Kracht (= Dunamis). En de Werking (= Energeia) 
der Sterkte (= Ischus) Zijner Macht (= Kratos) zijn synoniemen of nadere aspecten van die 
Kracht van God. Het is niet zomaar Kracht maar het is de Uitnemende Grootheid van Gods 
Kracht. Het is de Kracht, Die datgene tot Leven brengt wat gestorven was. De krachten die 
werkzaam zijn in de Schepping, zijn absoluut niet te vergelijken met Zijn Kracht. Want 
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hoeveel krachten er in deze wereld ook werkzaam zijn, ze zijn niet blijvend. Het is immers de 
oude Schepping. Gods Kracht is tot in eeuwigheid, is blijvend. 
 
Wat is de Heilige Geest? 
 
God is onzichtbaar maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard 
heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God 
Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God is de buitenkant van God. De 
Zoon van God is de veruiterlijking van God. Als God Zich niet laat zien maar Zijn Werk wel 
zichtbaar is in deze zienlijke wereld, dan is het de Geest van God. Zo zegt Johannes dat 
gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als uit de Geest geboren zijn. De Heilige 
Geest is Dezelfde als de Geest van God en de Geest van Christus. Wie komt in ons wonen als 
wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, 
de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. Het zijn allemaal verschillende 
uitdrukkingen maar het is gewoon Dezelfde Die woning in ons gemaakt heeft. Een geestelijke 
hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, noemen wij Hem Geest. Want God 
is Geest. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
 
Synoniem 
 
In Romeinen acht staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus en 
Christus allemaal synoniemen zijn. Andere woorden met dezelfde betekenis; 
 
Romeinen 8 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in (=Griekse vertaling; in nauwe verbondenheid 
met oftewel tesamen met) den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand 
den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 
geest is leven om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. 
 
Oude Testament 
 
Johannes 7 
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: 
Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn 
buik vloeien. 
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) 
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De term Heilige Geest komt nauwelijks voor in het Oude Testament. Volgens Johannes was 
de Heilige Geest er toen nog niet want Christus was nog niet opgestaan en Verheerlijkt. Tóch 
komen we de term twee keer tegen in het Oude Testament. Hoe kan dat dan? Is dat dan niet 
tegenstrijdig?  
 
Verborgenheid 
 
1 Korinthe 2 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
 
Beide keren dat de Heilige Geest wordt genoemd in het Oude Testament gaat het over de 
Opstanding van Christus. Maar dat was destijds nog een verborgenheid en daarom staat het  
er niet expliciet. Alles met betrekking tot de Komst en dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus staat in het Oude Testament ‘cryptisch’ beschreven. Vandaar dat er ook twee 
keer de Heilige Geest genoemd wordt als cryptische, verborgen verwijzing naar het Nieuwe 
Verbond; de dood en Opstanding van de Heer Jezus Christus. 
 
Psalm 51 
13 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij  
David schreef deze Psalm. Maar het zijn niet de woorden van David. David was een profeet 
en David spreekt hier over de Heere Jezus. Het zijn woorden van de Heere Jezus Zelf; ‘neem 
uw Heilige Geest niet van Mij weg’. Dit spreekt over de Opstandingskracht van de Heere 
Jezus Christus. 
 
Jesaja 63 
10 Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben Zijn 
Heiligen Geest smarten aangedaan ze hebben de opgewekte Christus en de kracht van Zijn 
Opstanding verworpen ; daarom is Hij hun in een vijand verkeerd, Hij Zelf heeft tegen hen 
gestreden. 
11 Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en Zijn volk; maar nu, waar is Hij, 
Die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders Zijner kudde? Waar is Hij, Die Zijn 
Heiligen Geest in het midden van hen stelde? In de toekomst zal ook het Joodse Volk zich 
laten plaatsen onder het Nieuwe Verbond. Maar pas in Zijn Wederkomst.  
 
De Geest van het Nieuwe Verbond 
 
Handelingen 28 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins 
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
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Er staat op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament dat een profeet door de Heilige Geest 
gesproken heeft. Hetgeen deze profeet gesproken heeft, gaat dan altijd over de Opstanding 
van Christus en het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Vandaar dat gezegd kan worden 
dat de Heilige Geest de Geest is van het Nieuwe Verbond. 
 
De zevende geestelijke Zegening 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
 
Iedereen ontvangt bij wedergeboorte, bij geloof, de Heilige Geest. Dat is de zevende 
geestelijke Zegening uit Efeze één. Dus iemand die tot geloof komt, hoeft niet te wachten op 
de Heilige Geest. Hij hoeft er niets voor te doen of te laten dan alleen maar te geloven in de 
Heere Jezus Christus. Iedereen die het Evangelie hoort en het vervolgens gelooft, is vanaf dat 
moment verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Op grond van geloof in het Woord der 
Waarheid ontvangt men direct en op dat zelfde moment Gods Heilige Geest. Wij hebben de 
Geest voor eeuwig ontvangen. Wij kunnen de Geest bedroeven of uitblussen maar nooit 
kwijt raken. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Verkregen eeuwig leven is dus 
écht voor eeuwig! 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
 
Voortbrengen van Gods Woord 
 
2 Petrus 1 
19 En wij hebben het profetische woord dat zijn niet alleen de toekomstvoorspellingen maar 
dit verwijst naar het hele Oude Testament, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop 
acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten. 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
21 Want de profetie= Zijn Woord spreekt altijd over de Toekomst! is voortijds=het Oude 
Testament niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van 
den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds Oude Testament veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 
hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
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Wat is dus op de eerste plaats het Werk van de Heilige Geest?... Het voortbrengen van Gods 
Woord! Het is tot stand gekomen via de pen en het hart en het verstand van de schrijvers 
maar is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus ook alle Oud Testamentische boeken zijn 
geschreven onder de drijfkracht en inspiratie van de Heilige Geest. Die Geest van het Nieuwe 
Verbond is Dezelfde Geest die het Oude Testament heeft voortgebracht. Dus de Geest van 
het Nieuwe Verbond was de inspiratie en drijfkracht van het Oude Testament. Waar gaat 
dan het Oude Testament over?... Juist, over het Nieuwe Verbond!! Daarom is het bij 
Bijbelstudie noodzakelijk om Schrift met Schrift te vergelijken. Heel het Oude Testament 
gaat over tegenwoordige Waarheid; de tijd vanaf Zijn Eerste Komst tot Zijn Wederkomst. 
Heel het Oude Testament gaat over het komende Nieuwe Verbond. We kunnen ons dus bij 
alles wat in de Bijbel geschreven staat, afvragen; wat leert ons dit over Christus? 
 
De Geest getuigt 
 
1 Johannes 5 
6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het 
water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt de Geest 
brengt het Woord voort, dat en de Geest is de waarheid= Woord.  
7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en 
deze Drie zijn Een. 
8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest = leven, en het water= leven, en het 
bloed= leven ; en die drie zijn tot een. Geest, Water en Bloed = Christus 
 
De Geest bracht het Woord van God voort. Water is een beeld van het Woord van God.  
De Heilige Geest getuigt van de Heere Jezus Christus. Alle Woord van God wat tot ons komt, 
komt tot ons door de Werking van de Heilige Geest. 
 
De Geest heiligt ons 
 
Johannes 17 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld 
gezonden. 
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
 
Heiligen is apart zetten en bekwaam maken voor de dienst aan de Heere Jezus Christus. Het 
Woord is voortgebracht door de Heilige Geest en door dat Woord worden wij geheiligd; de 
Heilige Geest heiligt ons. Oftewel; Christus heiligt ons. Er is geen verschil tussen de Heere 
Jezus Christus en de Heilige Geest. Ook als het Woord nu tot ons komt, komt het door de 
Geest. Het komt door onze oren in ons hart. En in ons hart woont de Geest. Dus natúúrlijk 
kunnen wij Zijn Woord dan begrijpen… De Geest zal ons leiden in alle Waarheid. Hij zal ons 
Goddelijke Waarheid duidelijk maken. Door de Geest kunnen wij het Woord ontvangen en 
begrijpen en bewaren. Door de Geest zijn wij in staat God te dienen. 
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Langs twee kanten 
 
Wij hebben de Geest ontvangen zodat wij zouden weten wat ons door God geschonken is. 
Zodat wij zouden weten wat onze positie in Christus is. De Geest geeft ons Getuigenis. En Hij 
geeft ons ook de mogelijkheid dat Woord te ontvangen. Dat werkt dus langs twee kanten; 
wij kunnen niet zonder de Bijbel; het Woord dat is voortgebracht door de Geest en wij 
kunnen niet zonder de inwonende Geest. Beiden zijn noodzakelijk om het Woord te kunnen 
ontvangen en begrijpen en bewaren. De Heilige Geest is noodzakelijk om het geestelijk  
Voedsel, het Brood des levens,  in ons op te nemen en te verwerken en eigen te maken. Het 
Werk van de Geest gebeurt dus van buitenaf en van binnenuit. De Bijbel en de Heilige Geest 
in ons.  Als één van beide kanten ontbreekt, werkt het niet. 
 
1 korinthe 2 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods. 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
14 Maar de natuurlijke mens de niet wedergeboren mens, de oude mens begrijpt niet de 
dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan 
ongelovigen kúnnen Zijn Woord niet begrijpen, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
15 Doch de geestelijke mens de wedergeboren mens, de gelovige, de nieuwe mens 
onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben 
den zin van Christus. 
 
De Heilige Geest bedroeven 
 
Maar ook als de Geest in ons woont, omdat we wedergeboren zijn, dan kunnen wij weigeren 
de Geest Zijn Werk te laten doen. Dan bedroef je de Heilige Geest. (zie studie de Heilige 
Geest bedroeven). Het is een bewuste keuze om Hem te negeren. Maar wij zouden ons eigen 
ego aan de kant zetten; de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Om ons open 
te stellen voor Zijn Wijsheid. Onze eigen wijsheid aan de kant schuiven. Dat is onze eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
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-- 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
De Geest leidt ons in alle Waarheid 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
Paulus bidt hierboven in Efeze één dat God ons de Geest der Wijsheid en der Openbaring in 
Zijn Kennis zou geven. In dit vers staat dat het belangrijk is om te weten waartoe Christus 
geroepen is. Als we weten waartoe de Heere Jezus Christus geroepen is, weten wij ook wat 
de dingen zijn die ons van God geschonken zijn. We zijn immers één Plant met Hem! Hij het 
Hoofd en wij Zijn Lichaam. Paulus bidt dat wij zouden ontvangen de Geest der Wijsheid en 
de Openbaring in Zijn Kennnis. Namelijk; verlichte ogen des verstands! En dit verstand is niet 
het intellect van de mens. We hoeven niet enorm gestudeerd te hebben om Zijn Woord te 
kunnen begrijpen. Het gaat er bovenal om dat we geloven wat we lezen. En geloven is 
gewoon een keuze. Ook al is het op dat moment niet te begrijpen voor ons menselijke 
verstand, dan zouden we met verlichte ogen moeten lezen! Verlichte ogen hebben met 
geestelijke Waarheden te maken. De Kennis van het Woord, komt van de Geest.  
 
Zijn Wijsheid 
 
De Heilige Geest zal ons leiden in de hele Waarheid. Dus ook aangaande de zaken die ons 
geschonken worden in Christus. En ook waartoe de Heere Jezus Christus geroepen is. En 
Paulus zegt; het is van belang om dat goed te begrijpen. De Heere zal ons zéker die verlichte 
ogen des verstands geven, indien wij daarom bidden. Het is namelijk een gebed naar Zijn Wil 
en dat wordt altijd verhoord. De Geest der Waarheid zal ons geestelijk inzicht dan doen 
toenemen. Zijn Wijsheid is niet de wijsheid van de Wereld. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, het Woord van God zal Hij spreken, en de toekomende dingen de zaken ná Zijn 
Opstanding zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; de Geest spreekt over de Verheerlijkte Christus want Hij zal het 
uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. sprekend over Christus wordt er tegelijkertijd 
over Zijn Lichaam gesproken; Hoofd en Lichaam zijn tenslotte Eén! 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen. 
 
1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort. 
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Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
 
Onze Positie 
 
Zijn Woord en Zijn Geest geven ons Wijsheid en Kennis van de omstandigheden waarin wij 
leven. Als wij onze positie kennen en als wij weten wat het volgende agendapunt van de 
Heere is, kunnen wij makkelijker door het leven gaan. God maakt dat door Zijn Woord aan 
ons bekend. Alle Nieuw Testamentische boeken zijn in de eerste plaats van toepassing op 
onze tegenwoordige tijd; de Verborgenheid. Het is de Werking van de Geest die dat aan ons 
getuigt. Voorafgaande aan de vervulling van alles wat de profeten gesproken hebben, doet 
God eerst een ander werk; Hij verzamelt en reinigt Zich een eigen Volk nadat het Joodse Volk 
Hem twee keer heeft afgewezen. Dat volk is de Gemeente, Zijn Lichaam. En in die tijd leven 
wij; de tijd dat de Heere in het verborgene Zijn Werk doet. Wij leven in de tijd voorafgaand 
aan de Wederkomst van Christus. Wij leven in de tijd die vooraf gaat aan de Openbaring van 
Zijn Koninkrijk hier op aarde. 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Overgeven aan Zijn goed Werk 
 
Als wij de Heilige Geest niet bedroeven en ons eigen ego aan de kant schuiven, kunnen wij 
Hem Zijn Werk laten doen. Dan kan Hij ons de dingen die ons van God geschonken zijn, 
bekend maken. En kan Hij die dingen ook in ons uitwerken. Zo maakt Hij ons in Zijn Woord 
bekend met het feit dat wij erfgenamen zouden zijn in de toekomst. Maar vervolgens maakt 
Hij ons dan ook tot Zonen. Het enige dat wij zouden doen is Zijn Woord in onze harten  
ontvangen. Te geloven dus. En dan kunnen wij worden wij veranderd in ons denken en 
worden wij het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig gemaakt. Dát is wat de Geest door en in 
ons doet door de Werking van het Woord van God. Hij wil Zijn Woord in onze harten 
bevestigen en planten. En wij zouden ons overgeven aan Zíjn Werk. 
 
Hebreeën 13 
20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen 
testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen 
voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 
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Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Voorbeeld 
 
We hebben al bekeken dat in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de Heilige Geest. 
Daarvan wordt onder andere gezegd dat de profeten van het Oude Testament door 
Diezelfde Heilige Geest gesproken hebben. Deze uitspraken gaan dan over het Nieuwe 
Verbond; over de Opstanding van de Heere Jezus Christus en de roeping van de Gemeente in 
onze dagen. Als voorbeeld Handelingen één. Daar wordt besproken wie de nieuwe elfde 
apostel zou moeten worden nadat Judas is afgevallen. Het lot valt op Matthias. Petrus legt 
uit dat dit al voorzegd was door de Heilige Geest in een Psalm. Door de Heilige Geest heeft 
David destijds al over Judas en zijn dood gesproken. En dat klopt ook precies; Judas heeft de 
Heere Jezus verraden en uiteindelijk werd het de dood van Judas en Matthias heeft zijn 
ambt overgenomen. 
 
Handelingen 1 
15 En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een 
schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen): 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus 
vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij 
niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 
 
Psalm 109 
2 Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij 
hebben met mij gesproken met een valse tong. 
3 En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder 
oorzaak. 
4 Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed. 
5 En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde. 
6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand. 
7 Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde. 
8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt; 
9 Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe. 
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10 En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft dringende 
behoefte uit hun verwoeste plaatsen zoeken. 
 
Juda 
 
Maar over het hoofd van Judas wordt door de Heilige Geest gesproken over het Joodse Volk, 
Juda. Dat is primair waar deze uitspraken over gaan. Door de mond van David spreekt de 
Heilige Geest over; verraden en sterven en akker des bloeds en zijn woonstede worde woest 
gelaten en een ander neme zijn opzienersambt. Maar de Heilige Geest spreekt niet alleen 
over Judas maar spreekt tegelijk over de situatie in onze dagen! Want het opzienersambt 
van het Joodse Volk, Juda, is inderdaad gegeven aan een ander volk. De Gemeente. Zijn 
Lichaam. Dáár gaat deze geschiedenis uit Handelingen één over. Een vervanger werd 
gekozen voor Judas en dat is een uitbeelding van hoe in onze Bedeling Juda, het Joodse Volk, 
het volk van God, is vervangen door de Gemeente. De uitspraken van David over Judas zijn in 
werkelijkheid uitspraken die gaan over het hele Joodse Volk en haar positie in onze dagen. 
Daar gaat eigenlijk héél Handelingen over; dat de Gemeente de positie van het Joodse Volk 
heeft ontvangen. Na de verwerping van de Heere Jezus Christus kwam de zaligheid bij de 
Gemeente. Het priesterschap werd van het uitverkoren Volk afgenomen en toevertrouwd 
aan het Hemelse Volk, de Gemeente. Het uiteenspatten van Judas is een beeld van de 
verstrooiïng van het Joodse Volk onder alle andere volkeren. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet= 
onderwijs  uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Handelingen 28 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins 
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen= niet Joden, de Gemeente 
gezonden is, en dezelve zullen horen.gehoorzamen= geloven 
 
Ook de woorden van Jesaja worden hier in Handelingen achtentwintig toegeschreven aan de 
Heilige Geest. De Heilige Geest heeft in het verleden geschreven over de tegenwoordige 
Waarheid. De Geest heeft de terzijdestelling van het Joodse Volk en de vervanging van het 
opzienersambt door de Gemeente reeds voorzegd in het Oude Testament. Ook de Heere 
Jezus haalde deze uitspraken van Jesaja aan. 
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Hart verharden 
 
Psalm 95 
6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons 
gemaakt heeft. 
7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo 
gij Zijn stem hoort, 
8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn; 
9 Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen. 
 
Deze Psalm gaat over het Volk Israël in de woestijn. Zij waren verlost uit Egypte en een 
uitverkoren Volk maar verzochten de Heere. De Heere roept het Volk op om haar hart niet te 
verharden en Hem niet te verzoeken en te beproeven maar Hem te gehoorzamen.   
 
Oproep van de Geest 
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt= de Gemeente want de 
Gemeente, Zijn Lichaam, is de enige groep die een Hemelse roeping heeft (zie studie Wat is 
de Hemel), aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
-- 
6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn = de Gemeente, indien 
wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. 
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn; 
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang. 
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend. 
11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om 
af te wijken van den levenden God; 
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet 
iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. 
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten 
grond tot het einde toe vast behouden; 
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
gelijk in de verbittering geschied is. 
 
Het Volk Israël was verlost uit Egypte net zoals wij getrokken zijn uit deze duistere wereld. 
Het Volk Israël was destijds het Volk van God net zoals wij dat hedentendage zijn. De Heilige 
Geest roept ons, via de woorden van Paulus, op om niet te doen zoals het Volk Israël. De 
Heilige Geest zegt aan ons, de Gemeente, dat wij ons hart niet zouden verharden. Dat wij 
Hem niet zouden verzoeken zoals het Volk Israël in de woestijn deed. De Heilige Geest roept 
ons op om niet te dwalen met ons hart maar wij zouden ons met hart en ziel overgeven aan 
Hem. Wij zouden naar Zijn Stem luisteren en leven uit Zijn Woord. Hij roept ons op om te 
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wandelen met Hem. En daartoe zijn wij ook in staat. Want wij hebben de Geest in ons 
wonen. Het is een oproep aan alle gelovigen om het Opstandingsleven, het nieuwe leven, 
daadwerkelijk te leven. Een oproep om onze oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan 
te doen. Want wij zijn Eerstelingen van de nieuwe Schepping. Wij zouden ons niet laten 
verleiden door onze oude mens en de Satan om onze vleselijke begeerlijkheden achterna te 
gaan. Paulus zegt; ziet toe broeders dat niemand de Levende God bedroeft. (zie studie de 
Heilige Geest bedroeven).  
 
De Levende God dienen 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter de Wet, maar des Geestes; want de letter de Wet doodt, maar de Geest maakt 
levend. 
 
De Levende God heeft ons geroepen om Hem te dienen. Om dienaren te zijn van het Nieuwe 
Verbond. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt door Zijn dood en Opstanding. Als 
Hogepriester reinigt Hij onze gewetens zodat niets ons in de weg staat om Hem te kunnen 
dienen. Dat is een Werk van Christus aan ons maar we kunnen ook zeggen dat het het Werk 
is van de Geest. De Geest der Heiligmaking. Heiligen betekent bekwaam maken om de 
Levende God te kunnen dienen. Daartoe bidt de Geest ook voor ons bij God. De vraag of wij 
Hem wíllen dienen, ligt bij onszelf. Maar we kunnen in ieder geval niet zeggen dat we er niet 
toe in staat zijn… 
 
Romeinen 1 
4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de 
opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: 
 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen. 
 
Door Zijn Kracht kunnen wij dienen 
 
In en door de Kracht van de Heilige Geest dienen wij de Levende God. De Heilige Geest 
openbaart het Woord van God. Hij openbaart de Wil van God met betrekking tot het Nieuwe 
Verbond en de Gemeente. Het resultaat van dat Woord van God dat in ons hart geplant 
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wordt, is dat het Vrucht draagt. De Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Op 
deze manier worden wij veranderd naar het Beeld van Gods Zoon. De Heere Jezus Christus 
onze Hogepriester oftewel de Heilige Geest, reinigt onze gewetens van dode werken. Dat 
doet Hij niet om ons een plezier te doen maar dat doet Hij zodat wij de Levende God kunnen 
dienen. Niet op ónze manier maar op Zijn manier. Zijn Weg wordt ons aangereikt door het 
Woord van God en de Weg wordt ons gewezen door de inwonende Heilige Geest. Die weg 
van het dienen van de Levende God onder het Nieuwe Verbond is het resultaat van de 
Werking van de Heilige Geest .  
 

Geboden, Wet, Torah 
 
De Torah zijn de vijf Boeken van Mozes. Het wordt wel vertaald met Wet maar dat is een 
slechte vertaling van het Hebreeuwse Woord. Torah komt van het werkwoord onderwijzen.  
De Torah is Gods Woord Dat wil onderwijzen en de Weg wijzen. En dat klinkt heel anders 
dan ‘Wet’! Als in de Bijbel staat ‘bewaart Mijn Geboden’ dan kun je dat lezen als; behoud 
Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je geboden heb. Al het Gebodene Woord; 
Alle Woord Dat Ik jullie aangeboden heb.                                     
 
Liefhebben is dienen 
 
Johannes 14 
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. torah= onderwijzingen 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster de Trooster in andere 
Gedaante; de onzienlijke Christus; de Heilige Geest geven, opdat Hij bij u blijve in der 
eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, de Geest door Wie de Waarheid geopenbaard werd en 
wordt; , Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; 
maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Vanaf dan zal Hij niet meer 
zichtbaar bij hen zijn maar onzienlijk. Onzienlijk maar nog steeds Dezelfde. Hij blijft niet 
alleen bij hen maar zelfs ín hen. De Heere zal wonen in de zijnen als de Onzienlijke. 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Hij blijft bij hen maar in andere Gedaante 
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik 
leef, en gij zult leven. 
20 In dien dag zult gij bekennen erkennen, kennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en 
Ik in u.de Heere trekt Zich terug uit de wereld. Het Licht zal verdwijnen maar zal schijnen in 
de harten van de gelovigen 
21 Die Mijn geboden onderwijzingen heeft, en dezelve bewaart die daaruit leeft; leven uit 
geloof in Zijn Woorden, Zijn onderwijzingen, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, 
zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem 
openbaren. 
 

Praktisch liefhebben is dienen. Indien gij Mij dient, behoud dan Mijn Onderwijzingen. En dan  
zal ik de andere Trooster geven. Als wij niet van plan zijn de Heere te dienen en geen zin 
hebben om Zijn Onderwijzingen te bewaren, wat moeten wij dan met de Trooster? Als wij 
ons niet aan Hem willen onderwerpen maar ons alleen aan de eerste beginselen van de 
wereld onderwerpen, wat moeten wij dan met de Heilige Geest? Die hebben wij dan 
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helemaal niet nodig! Ja, natuurlijk heeft elke gelovige de Geest ontvangen maar als de 
gelovige geen zin heeft in onderwerping en dienstbaarheid aan de Heere dan kan de Geest 
weinig uitrichten. Dat heet dan ook de Geest bedroeven. Dan bedroeven wij de Trooster… 
Dan laat de gelovige de Geest Zijn Werk niet afmaken wat Hij in hem is begonnen.(zie studie 
de Heilige Geest bedroeven)  
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Als wij Hem zoeken, zoekt Hij ons 
Als wij Hem dienen, dient Hij ons 
 
Waar wij Zijn Onderwijzingen behouden en Zijn Woord liefhebben en daaruit leven en waar 
wij Hem dienen, daar worden wij geliefd door de Vader en de Zoon en zullen wij door Hém 
gediend worden… Hij waste de voeten van Zijn discipelen. Als voorbeeld aan ons. Dat Hij als 
Hogepriester onze dagelijkse wandel reinigen wil. Wij zullen door Hem erkend worden en 
beloond worden. Waar wij Hem zoeken in onze levens, zoekt Hij ons. En daar heeft Hij alle 
belang bij. Waar wij Hem verloochenen daar zal Hij ook ons verloochenen. Als wij ons van 
Hem niks aantrekken dan trekt Hij zich van ons ook niks aan. Kinderen Gods of niet. Als wij 
Hem niet dienen, dient Hij ons ook niet. Als wij als gelovige de Heere helemaal loslaten, zal 
Hij ons in dit leven uiteindelijk ook ‘loslaten’. Hij dringt Zich niet op. Als wij iets willen 
ontvangen dan zullen wij onszelf eerst helemaal aan Hem moeten overgeven. Hij zal zich dan 
aan ons bekend maken. In de eerste plaats door Zijn Woord. Net zoals bij de   
Emmaüsgangers. Ook zij herkenden de Heere Jezus Christus aan Zijn Woord. 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
Lukas 24 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende uitleggen; toegankelijk maken? 
-- 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.= begrepen 
 
Wie is Wie? 
 
Johannes 13 
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van 
God uitgegaan was, en tot God heenging, 
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Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
 
In Johannes dertien staat dat de Heere Jezus van God was uitgegaan. De Zoon is van de 
Vader uitgegaan. In Johannes vijftien staat dat de Trooster, de Geest der Waarheid van de 
Vader uitgaat. De Heere Jezus Christus en de Heilige Geest zijn Eén.  
 
Wie is Wie? 
 
Johannes 14 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. 
 
In Johannes veertien staat dat de Trooster, de Heilige Geest door de Vader gezonden zal 
worden. In Johannes vijftien staat dat de Trooster, de Heilige Geest door de Zoon gezonden 
zal worden van de Vader. Prachtig om te lezen dat het niet uitmaakt Wíe de Geest gezonden 
heeft of van Wie de Geest uitgaat of Wie de Geest is aangezien de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest Eén zijn. Zoals al eerder geschreven; De Heilige Geest, De Geest van God, God 
Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster en het Nieuwe Leven zijn 
allemaal verschillende uitdrukkingen maar het is gewoon Dezelfde Die woning in ons 
gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf.  
 
De Geest getuigt van Christus 
 
1 Korinthe 12 
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen 
Geest 
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. 
 
In Johannes vijftien staat; De Geest zal van Mij getuigen. Dus de Geest spreekt per definitie 
over Christus. Omgedraaid; als er niet over de Heere Jezus Christus gesproken wordt, komt 
het niet van de Geest. Ook het Oude Testament, voortgebracht door de Geest, gaat over de 
Heere Jezus Christus. De Heilige Geest getuigt van Christus. Ook in onze levens. Het gaat 
nooit over ons of ons leven of onze rechten maar over Hem.  Als wij die Geest hebben 
ontvangen dan komen wij dus tot kennis van Christus! Als wij uit geloof zouden leven, als wij 
Zijn Woord kennen en aanvaarden als wij ons zouden onderwerpen aan Zijn Woord dan zal 
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de Geest ons leiden in alle Waarheid. Dan komen wij tot Kennis van Hem en kunnen wij 
veranderd worden naar Zijn Beeld. Dat zal leiden naar de zaligheid van de ziel.  
 
Ziel en zaligheid 
 
1 Petrus 1 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 

Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en 
laten. Het zalig worden van de ziel betekent dat onze levenswandel steeds meer doordrenkt 
raakt met het Woord en het Leven en de Gezindheid van Christus. Het is de in- en uitwerking 
van de Heilige Geest, in ons dagelijks leven. De zaligheid is de werkzaamheid van de Geest in 
ons, op grond van onze overgave en gehoorzaamheid aan Hem. Zo maakt Hij ons als Redder 
en Verlosser steeds meer los van de aardse dingen. Als wij het Werk van de Geest in ons 
toelaten, zullen wij steeds meer verlost worden van het eigen ik. De oude mens uitdoen en 
de nieuwe mens aantrekken. Het zou de bedoeling zijn dat wij uiteindelijk helemaal 
doordrenkt zijn met Zijn Leven. Met Zijn Opstandingsleven.  Dat is de zaligheid der zielen. Bij 
Zijn Wederkomst zal dat Loon, Erfenis en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. 
 
Gij zult getuigen 
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. 
 
‘En gij zult ook getuigen’, geldt niet alleen voor de discipelen maar ook voor ons! Want de 
Geest woont in ons en daarom zal Hij in en door ons het Woord van God voortbrengen. Er 
staat niet; gij moet getuigen…Het is namelijk geen verplichting, het komt niet van onszelf! 
Het getuigen gebeurt automatisch als wij de Geest Zijn Werk laten doen. De Heilige Geest 
woont in ons hart en waar ons hart vol van is, daar loopt onze mond immers van over! Als de 
Geest van God vaardig wordt over een gelovige dan begint deze te spreken over Christus. Als 
de Geest in ons werkt, spreken wij van Hem. Wij spreken dan niet alleen van Christus maar 
wij zouden ook Zijn Leven leven; Zijn Opstandingsleven. Niet meer ik leef maar Christus leeft 
in mij.   
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
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De Geest wil elke gelovige vullen 
 
Wij zouden ons laten vullen met het Woord en de Geest van God zodat wij daardoor 
veranderd worden. Het Woord is Christus en Christus is de Geest. Naar de mate waarin wij 
ons vullen met Zijn Woord, zullen wij worden veranderd. Je laten vullen met Zijn Woord en 
Geest kan alleen als je wedergeboren bent. En als je hiervoor open staat natuurlijk. Als er 
een kurk op de kruik zit, kan hij niet gevuld worden! Denk aan de wijze maagden die hun 
kruiken lieten vullen met nieuwe olie.(zie studie Mattheüs 25). Olie is natuurlijk een beeld 
van de Heilige Geest.  
 
Wij zijn lege kruiken 
 
Ons stoffelijk lichaam is uit de aarde, is aards. Kruiken zijn aarden vaten. Aardewerk. Op veel 
plaatsen in de Bijbel staat kruik of vat typologisch voor ‘lichaam’. Kruiken en vaten worden 
gemaakt van klei of leem zoals ook Adam geformeerd werd uit het stof der aarde. De Heere 
is de Pottenbakker. Van nature zijn wij lege, aarden kruiken. Op grond van geloof kunnen 
deze kruiken gevuld worden. Een verborgen inhoud want aan de buitenkant is niks te zien 
van de inhoud van de kruik. Kruiken en vaten hebben oren. Het geloof is dan ook uit het 
gehoor. Die oren zijn dus heel belangrijk bij het vullen van de kruik. Anders heeft men geen 
houvast. In de Bijbel staan vele gebeurtenissen beschreven waarin kruiken en vaten diverse 
inhoud krijgen. Ze worden met van alles gevuld; water is Woord, olie is Heilige Geest, wijn is 
het Opstandingsleven, meel is Brood dus geestelijk Voedsel. Of de kruiken worden gevuld 
met een Fakkel zoals bij Gideon. Natuurlijk gaan al deze typologische betekenissen over 
Christus. Christus in ons. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus.  
7 Maar wij hebben dezen schat De Heilige Geest in aarden vaten (kruiken), opdat de 
uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;  
 
Jesaja 64 
8 Doch nu, Heere! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze Pottenbakker, en wij allen 
zijn Uwer handen werk.  
 
Richteren 7 
15 En het geschiedde, als Gideon de vertelling dezes drooms, en zijn uitlegging hoorde, zo 
aanbad hij; en hij keerde weder tot het leger van Israël, en zeide: Maakt u op, want de HEERE 
heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. 
16 En hij deelde de driehonderd man in drie hopen; en hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn 
hand, en ledige kruiken, en fakkelen in het midden der kruiken. De bazuin is een beeld van 
het Woord van God. De Fakkel in de aarden kruiken staat voor het verborgen leven van 
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Christus. (Was ons hart niet brandende in ons?) Gideon won de strijd door de Geestelijke 
Wapenuitrusting van God.  
 
Zoonschap 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen der zoonstelling, door Welken wij 
roepen: Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
-- 

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen bidt. 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, voor 
degenen die God liefhebben, voor degenen die Hem willen dienen in de praktijk van hun 
leven, voor degenen die zich willen onderwerpen, zullen alle dingen medewerken ten goede 
oftewel zullen tot Zonen gesteld worden.namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen 
geroepen zijn. 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
De Geest zal ons leiden tot aanstelling tot zonen oftewel tot zoonschap. Naarmate wij in de 
Waarheid geleid willen worden, naarmate de Waarheid in onze harten geschreven is en 
naarmate de Waarheid bepalend is voor ons leven, naar die mate zullen wij ook tot zonen 
gesteld worden in de toekomst. Oftewel; naar die mate zullen wij delen in de Erfenis. De 
manier waarop wij hier en nu leven, is bepalend voor hoe wij straks in de eeuwigheid leven 
zullen. Zo ging het ook bij de Heere Jezus. Hij was in Zijn aardse leven gehoorzaam aan de 
Vader en werd daarom Verheerlijkt en tot Zoon gesteld aan de Rechterhand van de Vader. 
En voor ons geldt precies hetzelfde. Hij wil ons brengen tot Zoonstelling want alleen zonen 
kunnen erven. Wij moeten daarvoor geestelijk opgroeien van kind van God naar zoon van 
God. Net zoals de Heere Jezus; een Kind is ons gegeven, een Zoon is ons geboren. Hij wil dat 
wij medeerfgenamen van Christus worden. Dus aanstelling tot zonen gaat over Erfenis. 
Erfenis wordt in de Bijbel ook wel genoemd; Loon, Kroon, Zoonschap oftewel Heerlijkheid. 
Hij openbaart ons het Woord van God en wil ons daarmee vullen zodat wij veranderd 
worden naar het Beeld van Christus. Zodat wij straks tot zoon gesteld worden. 
 
Verzegeld met de Heilige Geest 
 
Efeze 1 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
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13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Wij zijn verzegeld met De Geest der Belofte. Hij heeft Zijn Stempel op ons gedrukt. Wij zijn 
Zijn Eigendom. Hij heeft ons duur betaald. Wij zijn van Hem. Hij woont in ons en zal ons 
brengen waar Hij ons brengen moet. Namelijk dat wij tot zonen zouden worden gesteld. 
Onze verantwoordelijkheid is niet alleen om te geloven maar wij zouden leven als kinderen 
van God. Dat wij God verheerlijken in ons lichaam. En dat is precies wat de Geest in ons wil 
bewerkstelligen. Op weg naar Zoonschap. De Heilige Geest hebben wij als onderpand van 
onze toekomende Erfenis oftewel Zoonstelling. Wij ontvangen de Erfenis bij de verlossing 
van ons lichaam, de Rechterstoel, de opname van de Gemeente.     
 
Kolossensen 3 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient 
den Heere Christus. 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u. 
 
Door God begeesterd 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
17 Opdat de mens Gods volmaakt gevuld, zij, tot alle goed werk volmaaktelijk volwassen 
toegerust. 
 
‘Al de Schrift is van God ingegeven’. Hier wordt het woord ‘pneuma’ gebruikt. Er staat dus 
eigenlijk; al de Schrift is door God ingeblazen of is door God begeesterd oftewel is door de 
Geest van God voortgebracht. Hier wordt gesproken tot wedergeboren mensen, tot 
gelovigen. Er staat in vers zestien vier keer hetzelfde; heel de Schrift is nuttig tot 
onderwijzing en opvoeding in Rechtvaardigheid. Het doel daarvan is dat wij volwassen 
zouden worden. En geen kinderen meer. Een volwassene kan en wil verantwoordelijkheid 
dragen voor alles wat hij doet. Het is de bedoeling dat wij vast staan in Zijn Woord; dat wij 
weten waarin wij geloven en daar ook uit leven. Dat wij ons niet laten beïnvloeden door 
leringen van mensen, door ijdele filosofieën of leringen van de duivel. 
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Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
 
Kolossensen 1 
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die 
onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 
 
Het uiteindelijke Doel van de Geest 
 
2 Timotheüs 3 
17 Opdat de mens Gods volmaakt gevuld, zij, tot alle goed werk volmaaktelijk volwassen 
toegerust. 
 
Het is de bedoeling dat wij opgroeien tot volwassenen in het geloof; toegerust tot alle goed 
Werk. Dat kan alleen door onderwijs uit de Bijbel. Dat wij Zijn Wil weten en geloven en 
vervolgens toepassen in ons eigen leven. Dat wij dienstknechten van de Heere zijn. Dat 
verwacht de Heere van ons en is het doel van de Heilige Geest. Wij zouden ons ervan bewust 
zijn dat de Heere er niet voor óns is maar dat wij er voor de Heere zijn! Wij zouden ons hele 
leven aan Hem ter beschikking stellen. Als een welbehagelijk offer voor God. Wij dragen zélf 
de verantwoordelijkheid om ons aan de Geest, de Heere Jezus Christus, over te geven. Als 
wij denken daar geen kracht voor te hebben dan zouden wij dat in geloof en vertrouwen bij 
de Heere neerleggen en dan zal Hij ons veranderen naar Zijn Beeld. Zijn Kracht zal immers in 
zwakheid worden volbracht. Het is de onzienlijke Christus, de Heilige Geest, Die ons opvoedt 
tot volwassenen zodat wij straks als zonen van God, samen met Christus, 
verantwoordelijkheid kunnen dragen in Zijn geopenbaarde Koninkrijk. Dat wij straks, 
tesamen met Hem, zullen oordelen en heersen. Dat wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid.  
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone. 
 
1 korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
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3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
     
                                                                   Amen. 
 
 


